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Изменение 1
Марко Кампоменози, Масимо Казанова, Лучия Вуоло, Паоло Боркия

Проект на становище
Параграф 1

Проект на становище Изменение

1. приветства констатацията на 
Сметната палата, че отчетите на 
Европейската агенция за авиационна 
безопасност („Агенцията“) за 
финансовата 2018 година са 
законосъобразни и редовни във всички 
съществени аспекти;

1. отбелязва констатацията на 
Сметната палата, че отчетите на 
Европейската агенция за авиационна 
безопасност („Агенцията“) за 
финансовата 2018 година са 
законосъобразни и редовни във всички 
съществени аспекти;

Or. it

Изменение 2
Ян-Кристоф Йотен, Доминик Рике, Ондржей Коваржик

Проект на становище
Параграф 1

Проект на становище Изменение

1. приветства констатацията на 
Сметната палата, че отчетите на 
Европейската агенция за авиационна 
безопасност („Агенцията“) за 
финансовата 2018 година са 
законосъобразни и редовни във всички 
съществени аспекти;

1. приветства констатацията на 
Сметната палата, че отчетите на 
Агенцията за авиационна безопасност 
на Европейския съюз (преди 11 
септември 2018 г.: Европейска агенция 
за авиационна безопасност) 
(„Агенцията“) за финансовата 2018 
година са законосъобразни и редовни 
във всички съществени аспекти;

Or. en

Изменение 3
Ян-Кристоф Йотен, Ондржей Коваржик

Проект на становище
Параграф 2

Проект на становище Изменение
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2. отбелязва, че годишният бюджет 
на Агенцията за 2018 г. възлиза на 197,8 
милиона евро, от които 36,9 милиона 
евро от субсидия от ЕС, 102,9 милиона 
евро от такси и плащания и 2,2 милиона 
евро от вноски на трети държави; 
изразява задоволство от факта, че 
степента на изпълнение на бюджета 
продължава да бъде много висока в 
размер на 98%, което е значително над 
прага от 95%, определен от Комисията; 
отбелязва, че процентът на анулираните 
преноси остава нисък в размер на 1,8%, 
което е под тавана от 5%, определен от 
Комисията; приветства факта, че 
постигането на целите в областта на 
изпълнението на бюджета и отмяната на 
пренесените суми означава, че няма да 
бъдат налагани санкции по отношение 
на субсидията от ЕС за 2020 г.;

2. отбелязва, че годишният бюджет 
на Агенцията за 2018 г. възлиза на 197,9 
милиона евро, от които 36,9 милиона 
евро от субсидия от ЕС, 103,0 милиона 
евро от такси и плащания и 2,0 милиона 
евро от вноски на трети държави, 1,1 
милиона евро от други приходи и 54,9 
милиона евро от натрупани излишъци 
от такси и плащания; изразява 
задоволство от факта, че степента на 
изпълнение на бюджета продължава да 
бъде много висока в размер на 98%, 
което е значително над прага от 95%, 
определен от Комисията; отбелязва, че 
процентът на анулираните преноси 
остава нисък в размер на 1,8%, което е 
под тавана от 5%, определен от 
Комисията; приветства факта, че 
постигането на целите в областта на 
изпълнението на бюджета и отмяната на 
пренесените суми означава, че няма да 
бъдат налагани санкции по отношение 
на субсидията от ЕС за 2020 г.;

Or. en

Изменение 4
Ян-Кристоф Йотен, Ондржей Коваржик, Доминик Рике

Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. подчертава, че 2018 г. е била 
ключова година за Агенцията с 
влизането в сила на новия регламент на 
11 септември 2018 г.1; признава, че 
увеличените отговорности и работно 
натоварване на Агенцията са били 
придружени от относително 
стабилни ресурси, което е породило 
значителни предизвикателства за 
изпълнението на задачите и целите ѝ 
през 2018 г. и е довело до отлагане или 
омаловажаване на определени дейности; 
отново заявява, че на Агенцията следва 
да бъдат предоставени подходящи 

3. подчертава жизненоважната 
роля на Агенцията за гарантиране на 
възможно най-високо равнище на 
безопасност на въздухоплаването и 
опазване на околната среда в 
бързоразвиващия се авиационен пазар; 
подчертава, че 2018 г. е била ключова 
година за Агенцията с влизането в сила 
на новия регламент на 11 септември 
2018 г.1; признава, че увеличените 
отговорности и работно натоварване на 
Агенцията не са били придружени от 
пропорционално увеличение на 
ресурсите, което е породило 
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финансови ресурси и персонал, за да 
изпълнява възложените ѝ важни задачи;

значителни предизвикателства за 
изпълнението на задачите и целите ѝ 
през 2018 г. и е довело до отлагане или 
омаловажаване на определени дейности; 
отново заявява, че на Агенцията следва 
да бъдат предоставени подходящи 
финансови ресурси и персонал (който е 
намалял до 767 служители към 31 
декември 2018 г. (в сравнение със 771 
служители през 2017 г.)), за да 
изпълнява възложените ѝ важни задачи;

_________________ _________________
1 Регламент (ЕС) 2018/1139 на 
Европейския парламент и на Съвета от 4 
юли 2018 г. относно общи правила в 
областта на гражданското 
въздухоплаване и за създаването на 
Агенция за авиационна безопасност на 
Европейския съюз и за изменение на 
регламенти (ЕО) № 2111/2005, (ЕО) № 
1008/2008, (ЕС) № 996/2010, (ЕС) № 
376/2014 и на директиви 2014/30/ЕС и 
2014/53/ЕС на Европейския парламент и 
на Съвета и за отмяна на регламенти 
(ЕО) № 552/2004 и (ЕО) № 216/2008 на 
Европейския парламент и на Съвета и 
Регламент (ЕИО) № 3922/91 на Съвета 
(ОВ L 212, 22.8.2018 г., стр. 1).

1 Регламент (ЕС) 2018/1139 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
4 юли 2018 г. относно общи правила в 
областта на гражданското 
въздухоплаване и за създаването на 
Агенция за авиационна безопасност на 
Европейския съюз и за изменение на 
регламенти (ЕО) № 2111/2005, (ЕО) № 
1008/2008, (ЕС) № 996/2010, (ЕС) № 
376/2014 и на директиви 2014/30/ЕС и 
2014/53/ЕС на Европейския парламент и 
на Съвета и за отмяна на регламенти 
(ЕО) № 552/2004 и (ЕО) № 216/2008 на 
Европейския парламент и на Съвета и 
Регламент (ЕИО) № 3922/91 на Съвета 
(ОВ L 212, 22.8.2018 г., стр. 1).

Or. en

Изменение 5
Клеър Дейли, Лейла Шайби

Проект на становище
Параграф 3 a (нов)

Проект на становище Изменение

3а. подчертава необходимостта 
от увеличаване на финансовите и 
човешките ресурси на Агенцията, за 
да може да изпълнява важните си 
задачи в областта на безопасността 
и сигурността, и по-специално с оглед 
на произшествията с Boeing 737 MAX 
и произтичащото от това недоверие 
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към Федералната администрация за 
въздухоплаване (FAA); заявява, че 
поради загубата на доверие в нейната 
основна партньорска агенция, трябва 
да се положат усилия за укрепване на 
ресурсите на Агенцията с цел 
защитата ѝ от обсебване от страна 
на сектора, повишаване на 
независимостта ѝ и популяризиране 
на европейските стандарти;

Or. en

Изменение 6
Ян-Кристоф Йотен, Доминик Рике, Ондржей Коваржик, Бил Нютън Дън

Проект на становище
Параграф 3 a (нов)

Проект на становище Изменение

3а. припомня приноса на 
Агенцията за разработването на 
интелигентни стандарти за шума и 
емисиите на CO2 и отговорността ѝ 
за екологичното сертифициране на 
въздухоплавателни продукти, части и 
устройства; счита, че с 
допълнителни ресурси Агенцията 
може да играе водеща роля при 
разработването и прилагането на 
мерки за подобряване на 
устойчивостта на въздухоплаването;

Or. en

Изменение 7
Барбара Талер

Проект на становище
Параграф 3 a (нов)

Проект на становище Изменение

3a. приветства значителните 
усилия, положени от Агенцията за 
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създаването на единно европейско 
пространство за безпилотни 
летателни апарати;

Or. de

Изменение 8
Барбара Талер

Проект на становище
Параграф 3 б (нов)

Проект на становище Изменение

3б. изразява загриженост, че 
въздухоплаването е привлекателна 
цел за кибератаки и че софтуерните 
грешки могат да имат сериозни 
последици; призовава Агенцията, 
заедно с ECCSA, да засили още повече 
цифровата устойчивост на 
европейското въздухоплаване;

Or. de

Изменение 9
Барбара Талер

Проект на становище
Параграф 3 в (нов)

Проект на становище Изменение

3в. изразява загриженост, че 
предстоящото включване на ДУЛС 
поражда опасения за безопасността 
сред обществеността; призовава 
Агенцията да отчита в по-голяма 
степен общите опасения за 
безопасността и опасенията на 
органите във връзка с наказателното 
преследване на извършителите на 
престъпления;

Or. de
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Изменение 10
Барбара Талер

Проект на становище
Параграф 3 г (нов)

Проект на становище Изменение

3г. призовава Агенцията да 
гарантира, че Европа ще се сдобие, 
възможно най-бързо и без да се излага 
на риск безопасността, с еднакви и 
лесни за спазване правила за 
търговската експлоатация на 
безпилотни летателни апарати; 
изразява загриженост, че Агенцията 
не разполага с достатъчно финансови 
и човешки ресурси за новите задачи;

Or. de

Изменение 11
Марко Кампоменози, Масимо Казанова, Лучия Вуоло, Паоло Боркия

Проект на становище
Параграф 4

Проект на становище Изменение

4. отбелязва, че Агенцията е 
приключила годината с общ дефицит от 
2 милиона евро (излишък от 0,7 
милиона евро от дейности, свързани със 
субсидията, и дефицит от 2,7 милиона 
евро от дейности, свързани с такси и 
плащания); отбелязва, че дефицитът от 
таксите и плащанията се приспада от 
натрупания излишък, намалявайки го от 
54,9 милиона евро на 52,2 милиона евро; 
отбелязва, че по отношение на 
дейностите, свързани с такси и 
плащания, приходите са се увеличили с 
1,8 милиона евро в сравнение с 2017 г., 
но разходите за персонал са се 
увеличили с 3,7 милиона евро, 
административните разходи – с 0,9 

4. отбелязва, че Агенцията е 
приключила годината с общ дефицит от 
2 милиона евро (излишък от 0,7 
милиона евро от дейности, свързани със 
субсидията, и дефицит от 2,7 милиона 
евро от дейности, свързани с такси и 
плащания); отбелязва, че дефицитът от 
таксите и плащанията се приспада от 
натрупания излишък, намалявайки го от 
54,9 милиона евро на 52,2 милиона евро; 
отбелязва, че по отношение на 
дейностите, свързани с такси и 
плащания, приходите са се увеличили с 
1,8 милиона евро в сравнение с 2017 г., 
но разходите за персонал са се 
увеличили с 3,7 милиона евро, 
административните разходи – с 0,9 
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милиона евро, а оперативните разходи – 
с 2,6 милиона евро; отбелязва, че по 
отношение на дейностите, свързани с 
субсидията, увеличението на субсидията 
с 2 милиона евро е било достатъчно, за 
да покрие увеличението на 
административните разходи с 0,1 
милиона евро, а оперативните разходи – 
с 1,4 милиона евро;

милиона евро, а оперативните разходи – 
с 2,6 милиона евро; отбелязва, че по 
отношение на дейностите, свързани с 
субсидията, увеличението на субсидията 
с 2 милиона евро е било достатъчно, за 
да покрие увеличението на 
административните разходи с 0,1 
милиона евро, а оперативните разходи – 
с 1,4 милиона евро; подчертава, че 
натрупването на излишъка от 52,2 
милиона евро от дейности, 
финансирани от сектора на 
въздухоплаването, не е предвидено в 
учредителния регламент и че не са 
били приключени корективни 
действия от финансовата 2016 
година;

Or. it

Изменение 12
Марко Кампоменози, Масимо Казанова, Лучия Вуоло, Паоло Боркия

Проект на становище
Параграф 4 a (нов)

Проект на становище Изменение

4a. посочва, че според Палатата 
използването на рамкови 
споразумения от Агенцията би могло 
да ограничи конкуренцията;1 a

_________________
1 a „Годишен доклад относно 
агенциите на ЕС за финансовата 
2018 година“, Годишен доклад, ЕСП;

Or. it

Изменение 13
Марко Кампоменози, Масимо Казанова, Лучия Вуоло, Паоло Боркия

Проект на становище
Параграф 4 б (нов)
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Проект на становище Изменение

4б. призовава Агенцията да 
гарантира, че процедурите за 
възлагане на обществени поръчки и 
рамковите споразумения се 
изпълняват и съставят по начин, 
който гарантира лоялна конкуренция 
и пълно съответствие с 
приложимото законодателство, и че 
възлагането на обществени поръчки 
осигурява добро съотношение между 
разходите и ползите, както беше 
подчертано от Палатата в 
констатациите ѝ относно 
законосъобразността и редовността 
на операциите1 a;
_________________
1 a „Годишен доклад относно 
агенциите на ЕС за финансовата 
2018 година“, Годишен доклад, ЕСП;

Or. it

Изменение 14
Клеър Дейли, Лейла Шайби

Проект на становище
Параграф 7

Проект на становище Изменение

7. приветства предприетите от 
Агенцията мерки за постигане на баланс 
между половете, като например 
насърчаване на кандидатурите на жени 
по време на процедурите за подбор, 
предлагане на благоприятни условия на 
труд и гъвкави договорености във 
връзка с майчинството; приветства 
сформирането на застъпническа група 
за баланса между половете с цел 
повишаване на осведомеността по 
въпросите, свързани с баланса между 
половете; отново призовава 
държавите членки и Комисията да 
вземат предвид баланса между 

7. приветства предприетите от 
Агенцията мерки за постигане на баланс 
между половете, като например 
насърчаване на кандидатурите на жени 
по време на процедурите за подбор, 
предлагане на благоприятни условия на 
труд и гъвкави договорености във 
връзка с майчинството; приветства 
сформирането на застъпническа група 
за баланса между половете с цел 
повишаване на осведомеността по 
въпросите, свързани с баланса между 
половете;
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половете при номинирането на 
членове на управителния съвет;

Or. en

Изменение 15
Клеър Дейли, Лейла Шайби

Проект на становище
Параграф 7 a (нов)

Проект на становище Изменение

7а. изразява съжаление по повод на 
дисбаланса в съотношението между 
половете при членовете на 
управителния съвет на Агенцията, 
като 29 от общо 32 членове са мъже, 
а 3 са жени; в тази връзка призовава 
Комисията и държавите членки, при 
представянето на своите 
кандидатури за членове на 
управителния съвет, да вземат 
предвид факта, че е важно да се 
осигури баланс между половете; 
изисква също така от Агенцията да 
предприеме мерки, които да 
гарантират по-добър баланс между 
половете в рамките на висшето 
ръководство;

Or. en

Изменение 16
Даниел Фройнд

Проект на становище
Параграф 8

Проект на становище Изменение

8. приветства приемането на 
насоките относно подаването на сигнали 
за нередности от страна на 
управителния съвет на Агенцията и 
призовава Агенцията да гарантира 

8. приветства приемането на 
насоките относно подаването на сигнали 
за нередности от страна на 
управителния съвет на Агенцията и 
призовава Агенцията да гарантира 
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тяхното прилагане; отбелязва, че 
службите за вътрешен одит са 
извършили етичен преглед през 2018 г., 
обхващащ области на Кодекса за 
поведение, етиката и измамите, като в 
началото на 2019 г. се предвиждаше да 
бъде представен проект на одитен 
доклад;

тяхното прилагане; отбелязва, че 
службите за вътрешен одит са 
извършили етичен преглед през 2018 г., 
обхващащ области на Кодекса за 
поведение, етиката и измамите, като в 
началото на 2019 г. се предвиждаше да 
бъде представен проект на одитен 
доклад; в този контекст отново 
заявява необходимостта от 
въвеждане на гаранции срещу 
конфликтите на интереси;

Or. en

Изменение 17
Даниел Фройнд

Проект на становище
Параграф 8 a (нов)

Проект на становище Изменение

8а. подчертава, че Агенцията 
сертифицира въздухоплавателни 
средства въз основа на доказателства, 
че дизайнът им отговаря на всички 
съответни изисквания за летателна 
годност и че всички характеристики 
са безопасни; посочва, че следва да се 
извърши одит с цел да се прецени 
защо Агенцията счита, че Boeing 737 
MAX отговаря на тези изисквания.

Or. en


